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Atomreaktoros házikó eladó!

 
2008.11.21. | Üzenıfüzet

Két atomreaktorral meghajtott házikó eladó! Kis alapterülető, ennekKét atomreaktorral meghajtott házikó eladó! Kis alapterülető, ennekKét atomreaktorral meghajtott házikó eladó! Kis alapterülető, ennekKét atomreaktorral meghajtott házikó eladó! Kis alapterülető, ennek
ellenére jó elrendezéső és telis-tele van extrákkal. Környezetbarát,ellenére jó elrendezéső és telis-tele van extrákkal. Környezetbarát,ellenére jó elrendezéső és telis-tele van extrákkal. Környezetbarát,ellenére jó elrendezéső és telis-tele van extrákkal. Környezetbarát,
alacsony rezsivel üzemeltethetı. Egyszerő és kompakt társ aalacsony rezsivel üzemeltethetı. Egyszerő és kompakt társ aalacsony rezsivel üzemeltethetı. Egyszerő és kompakt társ aalacsony rezsivel üzemeltethetı. Egyszerő és kompakt társ a
mindennapi munkában vagy az internet böngészéséhez. A  luxustmindennapi munkában vagy az internet böngészéséhez. A  luxustmindennapi munkában vagy az internet böngészéséhez. A  luxustmindennapi munkában vagy az internet böngészéséhez. A  luxust
kedvelıknek tudjuk ajánlani a HDMI csatlakozós H7 minit, amelybekedvelıknek tudjuk ajánlani a HDMI csatlakozós H7 minit, amelybekedvelıknek tudjuk ajánlani a HDMI csatlakozós H7 minit, amelybekedvelıknek tudjuk ajánlani a HDMI csatlakozós H7 minit, amelybe
akár négymagos erımővet is építhetnek.akár négymagos erımővet is építhetnek.akár négymagos erımővet is építhetnek.akár négymagos erımővet is építhetnek.

Shuttle X27DShuttle X27DShuttle X27DShuttle X27D
 
A mini-pc szegmens elsı nettop barebone-ját kaptuk meg a Shuttle-tól. Az X27D az elsı Shuttle
csupaszcsont, amiben egy Intel Atom 330 Dual-CoreIntel Atom 330 Dual-CoreIntel Atom 330 Dual-CoreIntel Atom 330 Dual-Core szív dobog. A két CPU mag a hyper-threading
technológiával jelentıs teljesítménynövekedést nyújt, ami alig érzékelhetı az energiafogyasztásban.
 

 
 A futó feladatok intelligensen elosztásra kerülnek a két mag között, ami lehetıséget ad arra, hogy több
alkalmazást is futtathassunk egyszerre, egymás mellett.
 
A processzort egy Intel 945G Express chipIntel 945G Express chipIntel 945G Express chipIntel 945G Express chip támogatja. Az Intel Atom processzorIntel Atom processzorIntel Atom processzorIntel Atom processzor alacsony, 8 Wattos8 Wattos8 Wattos8 Wattos
fogyasztásafogyasztásafogyasztásafogyasztása miatt a rendszert passzív elemek hőtik, nincs szükség CPU ventillátorra sem. A tápellátásról
egy külsı, ventillátor nélküli, csendes 60 wattos tápegység gondoskodik.
 

 
A házikó mindössze 7 cm magas, a térfogata 3,2 liter, de benne van minden, ami a munkához vagy a
szórakozáshoz kellhet. Találunk benne Gigabit hálózati csatolót, hat csatornás audiót és két monitor
csatlakozót, meg hat USB foglalatot . A DVI-D és a D-Sub csatlakozóval és a GMA950 grafikus chip
segítségével két monitorra klónozhatjuk a képernyınket.
 
A rendszer memóriát 2 GB-ig bıvíthetjük. Beépíthetünk egy SATA2 merevlemezt és egy slim optikai
meghajtót, vagy egy robusztus, néma SSD tárolót, kinek-kinek kedve szerint.
 

 
Az atomreaktoros barebone-ból internetezéshez, irodai munkához és alap multimédiás szórakozáshoz
építhetünk kis helyigényő rendszert magunknak.
 
SG45H7SG45H7SG45H7SG45H7
 
A HD multimédiás luxus megteremtéséhez kínáljuk a Shuttle új mini-pc multimédia központját, a Shuttle
SG45H7 barebone-t. Ez az elsı olyan Shuttle mini, amelyben a négy memória csatlakozóba összesen 16
GB-nyi DDR2 memória pakolható.
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Az Intel G45 ExpressIntel G45 ExpressIntel G45 ExpressIntel G45 Express chipset és a GMA X4500HDGMA X4500HDGMA X4500HDGMA X4500HD grafikus chip révén HD felbontású anyagok is
lejátszhatók, a briliáns minıséget az Intel Clear-Video technológia nyújtja. A mozi felbontása egészen
1080p-ig mehet.
 
A a grafika terén még tovább szeretnénk lépni, akkor beszerelhetünk egy PCI-E 2.0-ás garfikus kártyát, olyat
is, ami két slot helyet foglal.
 

 
Számtalan csatlakozót találunk a hátoldalon. Természetesen a HD tartalmak lejátszásához kell egy HDMI
csatlakozó, de van mellette szabványos VGA konnektorunk is. A nyolc csatornás hangot átvihetjük az optikai
SPDIF-en keresztül is. Külsı FireWire vagy eSATA eszközt csatlakoztathatunk, ha meg szeretnénk növelni a
tárolókapacitást.
 
A hatalmas teljesítményhez újtervezéső hıelvezetést és csökkentett zajszintet készítettek ehhez a
modellhez. A megfelelı táplálásról egy új, magas hatákonyságú 300 wattos, 80P-s erımő gondoskodik. Az
optimális hőtését egy csendes, és a mini-pc világban nagynak számító 5 cm-es ventillátor biztosítja.

Kapcsolódó termékek:Kapcsolódó termékek:Kapcsolódó termékek:Kapcsolódó termékek:

Shuttle X27D XPC Barebone (s775), feketeShuttle X27D XPC Barebone (s775), feketeShuttle X27D XPC Barebone (s775), feketeShuttle X27D XPC Barebone (s775), fekete
68 880 HUF
Shuttle SG45H7 XPC Barebone (s775)Shuttle SG45H7 XPC Barebone (s775)Shuttle SG45H7 XPC Barebone (s775)Shuttle SG45H7 XPC Barebone (s775)
108 000 HUF
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